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 : هَل وه 4 ضرألا ف وُمْنَي ام لك . تانابثلا ّن م َوْه ةئيابنلا ٍةَكَلْمْلا يف وضُع يأ 00
 ىلع (تالجسملا) تابيجلاو .(ًراشنيلا) ُنَسْرْشلاَو .نيناقحلاو ؟ يسار للاخ

 ب يح ةَررتلا لخاد ُروُدجلا يمت
 ا حضن قارؤالا» ٍةئبْتلا لإ كل 3ع ذادعلا دفنه 0 يف اوي اًضْيأ

 .كتسشمد تدادزا تابثلا ٌةايَح رع راسنا كل تقع

 ركع راب شقي هت يف كات لأ

 َنِم ةصاخ .عاونأل ل 3

 :قظحاللاو



 اعَط لكَ اف ضَيألا وأ رمألا رجلا لك
 . ِةُيِدَتولا اهروذج يف اهسفنإ



 (قاس اهُدرْفُم) قوّسلا

 وام نو انإ يف ست قو علب عت ردا نوراذفلا صتملتل

 رت ِنْوَلا ار هدول ىرن هلا نوعا را ذيل نم ياش و

 ٌةضَرْعَتسُم حيرت

 سْفَركلا ( عليض) قاس ّْن



 2 ُةيَِرَولا ْمِعاَربلا
 ولا .معاَربلا نو ٠

 . اهياَمْكأْنِم_مْمَتلاب مراد امْنُِتْحي اذام ظيحالو . ءام هي وانإ يف هنو

 ريكي مَعَ 0 ا ا

 رقارؤألا وأ

 مشا يفد

 قارؤألا وُدْبَ

 .ٍةَسْهَدلاو ٍبّجَعلا ىلإ وُعُد وصب ان ٌةَملْملُمو دي وطَم اهتز نأ فنك
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1 
2 

 قارؤالا

 رون صاصيما ّيِه ىّرخا ةفيظو تابتلا قّرَوِلو . اهِقارؤا ةطيساوب

 ودام دوج تابنلا رقاذأ مطعم 0 ُبّبَسو .اهييذعَت يف يروا دولا

 1+ تيل وت 0 لئفبد اهقارذأ

 يتلا ع لا نمر د

 رادزق ٌةقْرو

 ةصاخ ,قارؤأ يف ُهئاَذِع ٌنِرَتْمم سجزلاو





 .:5 .اهلكتش يف َسْرجلا بلت ٌراهْزأ َكانُه

 1 أ ١ سارجألاك اهراهزأ

 06 1 ٍدْرَولا خلا ٍفِلَتخُم يف احلا ا لاكشنألا

1 



 رمال

 0 ارشما يمر ئرتلا هولا من نإ ضاخلا رمت تْبنلا

 ةَّروجو .٠ ل ربل 0 (٠ زيرفلا 0 ةلوارقلا ) ال تو .لرصاتجالاو

 .اهُرّيَغو ءانَتْسَكلاو . طوُلبلا

18 

 درا رش
 (ةقرؤلا ةدِعاف ةزوج)

 طولبلا ةزوجا



 ءانتسكلا ةبحك ةريبك مآ ؛ سلا َةرْرِبك ةرثيَص ةرْربلا تناكأ هاوس .ةلماك هيل حبصت

 سن يذلا لوألا اهِلكش يف ّماتلا : ّ دن يتلا

 َقَرْعِق تا
2 

 ادبيو ستتنت

 اون كانهف . ٍةَبْرل اهِعْرَز دن

 ُدْغَيو . ةربدقلا أرب ىتح ضرالا يف

 ةزيجو ٍةَهَرِب نوضغ يف شيتنت (فرحلا) ٍداَسَرلا روزبك . ىرخا غاونأ ك

 ,نحسح يف اهغتضو دال َروُرب الع نا مُثءاماب اهْللَبو .ًاافلا شاق ْنِم َدَْطَي ْدُخ

 نأ نيو رسقَوَدْعُب ىرتَسو .ءاملاب هبيطرَتِةلَصاَوُباللبُم شامُقلا_قبأ .

 لقرلا روزُي ضاعن



 بلا يونج نتن نق وفاك رقي رشا ىلا 7

 زبلاف . ءافِتلاو ةَرارحلا اوت يناثلا ُطْرشلاو . ةيياقلا اتزوج

 دلو ا .
 ةُطَبو اًيغص اًنابطرم دُخ .

 1 ةيلوصافلا َنِم ساب

 عيبا اهقاجتا هر ُدجو ةيلوثمافلا 0



000 
 روزبلا رشتنت

 ركامأ يف زامثألا رو رب رثتل ةديقعتم اليس ةَعيبطلا تدجوا دق

 وتلا وأ .حاقتلا َرَمَت تاناوتحلا لكم قف . الح ىتلا ِةَيلا

 رو يملا نانظلاك تاتابثلا ضْمب َرا نأ امك .ةذعابتم ٍةديِدَج

 : دل م

 نمو .(توشارابلا وأ) َدلَظِلا بدي ام ره (ةْيرلا ءابدنلا) نوقنتخرطلا َروُرب :

 لها دل زك لإ اليخ كالا كرت أ

 ررزرلا طملست امنعو .رزيدتم هسيجأب : وكم نارملاو يقيقلاو رادردلا ورب اما

 .ةَديِدَج ,ضُرأ ىلإ اهب ْعقدَنو ٌحيَرلا اهلمحت ٍةَرِجْتلا نع

 ءاتسمال اذإ اتبايقب ٌقَلَْت لاو .اهقولصو تاناويملا ٍرمستب قلعت ينل ةكاتتلا امئسلا ام

 ىلإ تاناوّيحلاوساَلا اهليحي اذكهو . اهئسيالي ام قلَبَ تابآلُكب ةاَطُْم رام اح هَ
 َةَديِدَج نكامأ

 ثني يِذَلا راجقالا َنِم عنب اهون ِةييارْفلا تاَينْرَلا ِةلصَف نم اون كانمو

 ل
 ظئباق موي يفو ب و اناين

 . روُزبلا نم اهف ام ةرئان نوُرقلا
 رام دْيَح رشي

 ريصَم نوكْبَس اذامو . اهنَع اًدبِعَب ىتَح وأ

 . اهعذج َدِنِع اهروُرُب

 اناث
 ةكاتثلا نوُيطِقرألا اس

 ةكاَنثلا افتسلا ْقَلْمَت

 .اهاوسو براوجلاب
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 1 م
 ةي رذج (خارفأ وأ) ركش ةديِدجلا تاتّبنلا

0 5 
 نب لع ديبي تابنلا لك سبل

 را لا

 ولا نم ةزس فات ىلإ ةقجازلا سا وْ ن َدْعَب . بوكو ذأ

 ١ َنإف 2 ل كرا

 نأ ةديوجلا لا ٍةغاطتنساب حبب امَدْنِعو

 1 الا

 (ُكْر ْءأ)هآرأ

 ضْرألا
 2 ل

 0 درزلا تانجو وخلا وأ .قوقربلا رابط يف دبع راكم 0

 نشل .حطتس وف علا ريكتلا ياتو اخارفأ أ اكتم نيا

 داب لك بمر[ يطا ين سك را

 ,ةديدجا هبل مبطي و ,ضرالا يف اًررذج ليسْري لسفلا

 قاهفتضو اهني ال وسسف دَح: لاسيفالل حلتست بنهلاو ننال كاملا

 درع كتكسست دكدنو نودجلا ابكت امتنع . ةنيدجلا ردا ومنت

 ةبيصَح ةوخَر ,ضرأ يف لوتسفلا

 يقونرغلا ره لوُمت
 (ةينوراجلا وأ يعارلا ةربإ)
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 رتل فلا ءاذعلا 8 04 9 5 9و



 ا 0 ابتَح نأ يأ .ٍلوخلا
 مث قار ال ْنْوَكو هبل ومنت اهتايح نم ىلوالا

 الا ٍةَنّسلا يفو . يلاتلا مِسْوَمِْل

 ايوتس لن راجت نإ ٍةَرمعْملا راجنمألاب فرطتف هدب

 (لوحلا يئانث) جالا كوتش

 كوألا هتنس يف



 .قارزألا ةليغملا تابتجلاو راجتمألا

 يف .روتفو تابُس ٍةَرْتَف يف لخدتو ٍفيرحلا ين اهقارؤا طقاستت ىتلا َةَرْمَحملا راجنشألا
 ٍراجنمألا وأ ,قارزألا لبا راجننألاب فرم عيبَرلا لْصَق يف اهفارؤأ وُ

 .ضْعَبلا امسي امك ة

 خت راجنمألا َلاكتسأ ْنأ ظيالف . ةَرَجلِلقيقْحلا لكتلا ىَرَت نأ
 حايررلاٍةَمْواَعُم نم ةَرجّنلا نكت هنأ فيكو .اهتئاخّتو ٍةَميِظَعلا ةَرَجننلا ِروُدُ يف اًْبَأ
 ءاتيقلا لصف ينٍءاجْولا ريصاعألاو . ةّتاعلا

 ”ورجتفلا ردع تقرع ذه نوت اهَدَتَع َتْيَسح يأ .ةْرَجْتلا

7 

 ااا



 ةّرضخملا ةّماَدلا تاتابّتلا

 اريَجْتلا) تابثجلاو ٍراجنمألا لك ْتَم
 بلا ) قيل راغلاو طولَبلا راجت

 ولا ٍةَرْضَحلا ِةَماَدلا تاتابثلا

 ني َنوُمْئْصَ امتع ريِلِكْنإلا ناك ْدَقو ةَرْضْحلا مالا ٍراجْنمألا َنِم ُسْمَبلاو وسطا

 1 رولا لاقتربلاو نوتيّزلا راجنشأ ّنإف كِلذك . مهتم اًييِم سوُسْفَطلا ٍناصْغَأ
 قرّرلا ةَلبْمم اًراجْنشأ ةيئابنلا لئاصقلا ضْمَب مضت . رارضخالا ْْياَدلا ٍراجنشألا نب

 تنل ٍةَرطُحلا اند نيوُْعلاو ”بوثتلاف .ةَرْضحلا هاد ىَرخَأو
 اًنأ مم رارضحالا ماد . زاوكأ يف اهَروُرُي لحن يتلا ٍتاَربْونصلا لصف ىلإ ي

 ارك

 هج

 هال
 (يعارلا ةبارش)

 راس

 بوثتلا زاوكأ
 يجنيتارلا



 ناصغالا وأ .تابثلا . يِرَبلا درولاو «(ويساتْجَأ

 ةقببلاو ًءايب وللاو . (مالّزابلا) ىقيسبلا اّمأ . سأّرلا ٍةَداح
 ُرْمالا , ماسجا ْنِم اهُرِوا

 فلن يذجلا ِيرَصو ٠ لجل .بالبلاو رجلا

 نو 1 لا
 م بولا يف َكِلُذ َدِهاسُت

 لكلا ُيَِْيرَحآو ضرما _قاّنسلا ىلع وُمَْي وتاموتثلا يح حوت ٠ قرا نم ناعْوَت
 .راهُزألا ُرَهظَت يح قاّسلا ىلع يف وُمْنَي

 ارث



 تاعيسأللاو تازخاولا

 هّْرَولا كاوشأ

 انايإ



 هيدا تاتابتلاو شي دئاصحلا

 | ٍروُهُر مَظْعُم ْنَع سشئاشحلا ٌروُهُر

 . روزبلا اهيفو



080 

 (ةيدودلا ةيسخلا)
 ) 000 طلا نارك 5

 7 ا عون (0هد9) د

 3 0 0 ِق ا ا ٍتاَعرُمَت ٌةيزازحلا

 يالا بلاحطلا َنِم

 ُبِلاحّطلا ومنو . َرْهَّز الو ُهَل َقَرَو ال يذلا
 راني نم اهتدجاو فلات وَ

 حاولا الغ اين رهط ىلعو .نارذجلا ىلَع
 (ةرثكتل

43 
 ةْيزازخلا بلاحطلا نم فل ,عاولأ ةتالث نم (ةَرِبكُم) ءازجأ



 تانئثألاو تم طفلا

 م هدا سلارطقلا» ٠ وجل هبل ىلا رضزألا

 (ليِفورولكلا

 .قاوبالا هبنثت ٍةَريِغص ٍةَيِع وأ يف هغاوبا ُنِوْكُي
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 ُةيِئاملا تاتابثلا

 1 ال كلل عم الإ انا

 ام ابنمو .تاعَقتْسُماو كربلا يف ءاملا حّطَسس ىلَع اهارت ىتلا يملا بلاحطلاو املا ةولكك
 املا عطس تحت يعي

 0 ل ل قلم للا ىاما رنج
0 

 زومت رِهْش ىلاوح

 ايي ةنباس جو اًقالطإ رامزألا لجأ نيف اراب ةلوزتلا مل لا يا نأ

 ول تنبت اهي  اغيلا) كارلو .كنمألا نسوا .كؤل لسا نأ
 : نايل ف افيطوردإل رسلا تيار لع

 ومني اههالكو ءا الا نويت آر (جورْلا ةكلم) يصيقوبلا ليلقإلا َكِلذَك ةيئاملا تانابثلا نمو

 5 5 او قطا ل رثألا فافيض لغو ٠ كربلا يف

 اذكهو . تاعقنتسملاو تاريَحُبلاَو كربلا رشم ىلففلاز يلا :ديِدَع حاولا كانُهو

 .ةلبجلا تاتابثلا نِم ,ٍضْيَِب مهني ,روُيطو .كامسأ نب نام .تاناويملا اع ْنَأ ىَر

55 



 لْفطَتُم (لوئاح) ثوّشك

 قلوج ِهَنْبَن ىلع

 ماميتمالا يت ةَيِرغ اًكلو ةَحلمَُْس هبل تسئل ان .ةَيلاتلا ِةسسِرَقلا راطيناب

148 



 يف تابثلا ٍرارَسُأ نَعو .ٍةعيْطلا



 ةحفصلا

 كالا راد

 رونا ١
 قوسلا 8

 مِعاَرِبلا ٠١

 فار 1

 كاهثألا 4

 قتلا ِرْغَزلا بنوُرَط

 لا

 ُروُربلا ٠

 كرار فلاب ءانعلا

 تابْثلا رامُغأ

 قارؤألا ةّلبْملا تابئجلاو ٌراجمشألا

 ةّرضحلا ٌةَقاَدلا تاتابثلا

 ُةسَرتحملا تانابثلا

 ”تاعيمأللاو تازخاَولا

 يبخل تاتابثلاو ُشئاشَحلا

 (3/1مدوع) ٌراَرَخلاَو (8عممد) ُسِخارْشلا

 (ةنطءمو) تانئثألاو (حاودم) ُبِلاحّطلاو ("دمعن) رطقلا غغ

 ةّيئاملا تاتابثلا 4



 5ءرلعد 651 / ىمتفطأع

 ةيبرعلا ةغللاب دريبديل ةلسلس يف اًياتك ١6١ نم 'رثكأ نآلا دجوي
 نايبلا بلطا . رامعألا فلتخم بساني عيضاوملا نم اًددع لمشت

 توريب ٠ حلصلا ضاير ةحاس - نانيل ةبتكم .نم ا ضاخلا


